
 

 

Philips
Auscultadores com aro 
para a cabeça

SHL9600
Graves Profundos

Som Hi-Fi
Para os que levam a sua música a sério e que estão sempre em movimento, eis os impressionantes 
auscultadores estilo DJ. Os controladores super potentes e o desempenho excepcional das saídas 
de graves profundos permitem-lhe sentir a música para que possa criar misturas melhores.

Música para os seus ouvidos
• O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção
• O design de tipo fechado bloqueia o ruído ambiente
• Desfrute do melhor desempenho e de óptima qualidade de som
• A ficha banhada a ouro 24k assegura uma ligação ultra fiável
• Os altifalantes de elevado desempenho proporcionam som e potência incríveis

Criado para se adaptar a si e ao seu estilo de vida
• Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves
• O cabo de extensão dá maior liberdade de movimentos numa mesa de DJ.
• Fita para a cabeça em aço flexível para utilização confortável na sua cabeça
• Fita almofadada e ultra suave, para um óptimo conforto de utilização

Sempre pronto a partir
• Quando dobrados, ficam planos e cabem facilmente na sua bolsa de transporte
• Adaptador de 3,5-6,35 mm para todos os tipos de equipamentos áudio
• Um cabo com 1,2 m de comprimento que é ideal para utilização no exterior



 Controlador dos altifalantes, 40 mm
O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de 
um material composto de Mylar, altamente sensível 
e potente, que proporciona som sem qualquer 
distorção audível.

Design tipo fechado
O som ambiente é totalmente bloqueado, enquanto 
que o som dos auscultadores é mantido numa 
câmara selada para uma qualidade perfeita. Isto torna 
os auscultadores ideais para monitorização durante 
sessões de música ao vivo ou de gravação.

Excelente qualidade de som
Design a pensar na acústica e controladores de 
elevada qualidade asseguram o melhor desempenho 
áudio.

Ficha banhada a ouro 24k
Pode estar certo de que o revestimento a ouro da 
ficha irá proporcionar uma ligação mais fiável, para 
áudio de melhor qualidade.

Almofadas confortáveis
A forma especial e os materiais de luxo utilizados nas 
almofadas asseguram uma estabilidade perfeita e o 
máximo de conforto. Evitam as perdas de som e 
melhoram o desempenho dos graves. As almofadas 
são concebidas para assentarem perfeitamente à 
volta dos ouvidos.

Dobragem Real Flat
Os auscultadores foram concebidos para ficarem 
planos depois de dobrados, de modo a caber 
facilmente na sua bolsa de transporte.

Adaptador de ficha áudio incluído
Com este adaptador, pode utilizar os auscultadores 
em equipamento com tomadas de 3,5 ou 6,35 mm, o 
que permite uma escolha mais ampla de 
equipamentos áudio.

Cabo com 1,2 metros
O comprimento ideal de cabo para colocar o 
equipamento áudio onde se quiser.
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Som
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5-6,3 mm
• Extensão: 1,8 m

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

20,2 x 25,2 x 7,6 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso líquido: 0,16 kg
• Tara: 0,16 kg
• EAN: 87 12581 32840 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,684 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50,5 x 44,5 x 60,5 cm
• Peso líquido: 3,84 kg
• Tara: 7,844 kg
• EAN: 87 12581 32842 9
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,285 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 24 x 21 x 28 cm
• Peso líquido: 0,48 kg
• Tara: 0,805 kg
• EAN: 87 12581 32841 2
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•

Especificações
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